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Силабус навчальної дисципліни  

«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 
 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Бакалавр 

Статус дисципліни Обов'язкова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1,2,3 курс / 1,2,3,4,5,6 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 12 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – немає. 

Практичні (семінарські) – 360 год. 

Лабораторні – немає. 

Самостійна робота – немає. 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Кафедра Фізичне виховання, м. Харків, вул. Алчевських, 50а, 

Навчально-спортивний комплекс, 057-704-14-00, 

http:// eva@kpi.kharkov.ua 

Викладач 

 

Юшко Олексій Володимирович, Доцент, Кандидат 

педагогічних наук. Майстер спорту СРСР з водного 

поло. 

Контактна інформація 

викладача 

eva@kpi.kharkov.ua 

Викладач  

 

Тіняков Артем Олександрович, Кандидат педагогічних 

наук, доцент. Тренер баскетбольного клубу. 

Контактна інформація 

викладач 

artem.tiniakov@khpi.edu.ua 

Мета викладання дисципліни «Фізичне виховання» передбачає виховання студентів, 

потреби оволодівати знаннями, уміннями й навичками засобами зі спеціалізацій з видів 

спорту, з видів рухової активності, застосування набутих цінностей в життєдіяльності 

майбутніх фахівців, збереження і зміцнення здоров’я. Послідовне формування фізичної 

культури особистості фахівця, яка відповідає Першому (бакалаврському) рівню. 

Передумови для навчання 

Удосконалення форм й функцій організму, формування рухових вмінь, навичок, пов’язаних з 

ними знань й розвиток основних фізичних якостей студентів, формування розуміння ролі 
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фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, 

придбання досвіду творчого використання фізкультурно – оздоровчої і спортивної 

діяльності  

Зміст навчальної дисципліни 

Для студентів основної медичної групи 

1-й семестр 

Змістовний модуль 1. Фізичне виховання як навчальна дисципліна. Спеціалізації з 

видів спорту, з видів рухової активності. Охорона праці при проведенні навчальних занять з 

фізичного виховання зі студентами загальних груп та навчально-тренувальних занять зі 

збірними командами з видів спорту. 

Теоретична підготовка. 1. Фізичне виховання і спорт у формуванні 

загальнолюдських цінностей, розвитку важливих рухових здібностей, забезпеченні 

здоров’я і трудової діяльності. 2. Система організаційних форм і методів проведення 

навчальних заняттях з фізичного виховання у закладі вищої освіти. 3. Вимоги до 

проведення навчальних занять з фізичного виховання. 

Методична підготовка. 1. Тестування і оцінювання фізичних якостей (витривалість, 

сила, швидкість, спритність, гнучкість) та навичок і умінь (плавання, легка атлетика, ігрові 

види спорту тощо). 2. Організація і методика проведення самостійних занять з фізичного 

виховання в умовах вищого навчального закладу. 3. Методичні основи самоконтролю 

фізичного стану в процесі занять фізичними вправами. 

Фізична підготовка. Зміцнення показників здоров’я, розвиток фізичного стану, 

укріплення постави, формування пропорційної статури, розвиток рухових якостей, навичок 

і умінь засобами спеціалізацій. 

Контроль. Визначення рівня оволодіння фізичної культури студентів через 

комплексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних умінь, загальної 

фізичної і спеціальної підготовленості. 

2-й семестр 

Змістовний модуль 2. Оволодіння засобами спеціалізацій, розвиток рухових 

здібностей. Формування чільних професійно важливих якостей фахівців, розвиток 

основних фізичних і виховання психічних якостей засобами спеціалізацій.  

Теоретична підготовка. 1. Типологічні особливості прояву властивостей нервової 

системи. 2. Засоби та методи розвитку основних фізичних і виховання психічних якостей.      

3. Методи оцінки показників здоров’я, рівня фізичного стану для контролю і самоконтролю 

студентів. 

Методична підготовка. 1. Методики побудови визначеної форми занять у обраному 

виді рухової активності системами фізичних вправ. 2. Показники фізичних навантажень на 

навчальних заняттях. 3. Загальні положення до загартування організму. 

Фізична підготовка. Зміцнення показників здоров’я, удосконалення фізичного 

стану, укріплення постави, формування пропорційної статури, виховання фізичних якостей 

(витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість), навичок і умінь засобами 

спеціалізацій, активне загартування. 

Контроль. Визначення рівня оволодіння фізичної культури студентів через 

комплексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних умінь, загальної 

фізичної і спортивно-технічної підготовки зі спеціалізацій. 

3-й семестр 

Змістовний модуль 3. Закріплення чільних професійно важливих якостей фахівців, 

удосконалення основних фізичних і виховання психічних якостей, рухових навичок і умінь 

засобами спеціалізацій. Коригування змісту та методики проведення навчальних занять з 

фізичного виховання за принципом спеціалізацій.  

Теоретична підготовка. 1. Фізичне виховання і спорт як засіб активного 

відновлення після начального навантаження, зміцнення опірності організму до шкідливих 

чинників довкілля та підвищення працездатності. 2. Оздоровче і прикладне значення занять 
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фізичним вихованням і спортом. 3. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки. 

Методична підготовка. 1. Методика формування професійно важливих рухових 

якостей і навичок. 2. Підвищення працездатності і прискорення її відновлення при 

різноманітних видах праці. Методика добору і виконання фізичних вправ для 

попередження стомлення. 3. Методика добору і виконання фізичних вправ для 

попередження стомлення. 

Фізична підготовка. 

Зміцнення показників здоров’я, удосконалення фізичного стану, укріплення постави, 

формування пропорційної статури, виховання фізичних і психічних якостей, морально-

вольових якостей, рухових навичок, оволодіння засобами з видів гімнастики (загально-

розвиваюча, прикладно-професійна, лікувальна), легкої атлетики, спортивних ігор, активне 

загартування організму. 

Контроль. 

Визначення рівня сформованості фізичної культури студентів через комплексну 

перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних умінь, загальної фізичної і 

спеціальної підготовленості. 

4-й семестр 

Змістовний модуль 4. Удосконалення техніки виконання рухів та фізичних вправ зі 

спеціалізацій. Покращення показників здоров’я, рівня функціональної підготовленості 

студентів засобами спеціалізацій. Контрольні випробування фізичної підготовленості 

студентів. 

Теоретична підготовка. 1. Вплив навчальних занять з фізичного виховання зі 

спеціалізацій на прискорення професійного навчання та підвищення кваліфікації. 2. Основи 

системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичного виховання.            

3. Загальне уявлення про організм та його саморегуляцію. 

Методична підготовка. 1. Методичні основи спортивного тренування. 2. Методика 

побудови самостійних занять фізичними вправами. 3. Основи атлетичної гімнастики. 

Фізична підготовка. Зміцнення показників здоров’я, удосконалення фізичного 

розвитку, укріплення постави, формування пропорційної статури, виховання фізичних і 

психічних якостей, рухових навичок, вольових здібностей, володіння засобами аеробіки, 

спортивних ігор, легкої атлетики, атлетизму, плавання, активне загальне загартування 

організму. 

Контроль. Визначення рівня сформованості фізичної культури студентів через 

комплексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних умінь, загальної 

фізичної і спортивно-технічної підготовки зі спеціалізацій. 

5-й семестр 

Змістовний модуль 5. Оволодіння передовими прийомами підвищення 

тренувального ефекту на практичних заняттях зі спеціалізацій. Характеристика 

функціональних систем організму та їх розвиток під впливом цілеспрямованих тренувань 

та навантажень.  

Теоретична підготовка. 1. Позитивні зміни в системах організму при виконанні 

фізичних вправ, дозованих навантажень та під впливом довготривалого тренування. 2. 

Гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ. 3. Нетрадиційні системи зміцнення та 

покращення показників здоров’я і фізичного удосконалення. 

Методична підготовка. 1. Основи методики організації занять фізичними вправами 

для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при 

різноманітних видах рухової активності і формах праці. 2. Основи методики планування, 

побудови самостійних занять за обраними системами фізичних вправ. 3. Методика 

використання температурних подразників як засобу підвищення і відновлення 

працездатності. 

Фізична підготовка. Зміцнення показників здоров’я, удосконалення фізичного 

розвитку, укріплення постави, формування пропорційної статури, виховання фізичних і 
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психічних якостей, рухових навичок і умінь, вольових здібностей, засобами з видів 

гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор, професійно-прикладної фізичної підготовки, 

загартування та інших систем фізичних вправ. 

Контроль. Визначення рівня сформованості фізичної культури студентів через 

комплексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних умінь, загальної 

фізичної і спортивно-технічної підготовки зі спеціалізацій. 

6-й семестр 

Змістовний модуль 6. Формування індивідуальної системи використання зручних 

засобів і прийомів підвищення фізичного стану та швидкому відновленню у різних видах 

рухової активності. Основи індивідуальної оцінки рівня фізичної підготовленості студентів.  

Теоретична підготовка. 1. Основи раціонального харчування при різноманітних 

видах рухової активності і умовах праці, особливостях життєдіяльності та навчальних 

заняттях з фізичного виховання. 2. Особисте здоров’я та його діагностика. Класифікація 

видів діагностики. 

Методична підготовка. 1. Основи методики збалансованого харчування. 2. 

Самоконтроль у процесі занять фізичним вихованням та спортом. 3. Вимоги до засобів 

відновлення спортивної працездатності. 

Фізична підготовка. Зміцнення показників здоров’я, удосконалення фізичного 

розвитку, укріплення постави, формування пропорційної статури, виховання фізичних і 

психічних якостей, рухових навичок і умінь, вольових здібностей, обраними засобами з 

видів гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор, професійно-прикладної фізичної 

підготовки, загартування та інших систем фізичних вправ. 

Контроль. Визначення рівня сформованості фізичної культури студентів через 

комплексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних умінь, загальної 

фізичної, спортивно-технічної підготовки зі спеціалізацій і психофізичної готовності до 

професійної діяльності. 

Для студентів спеціальної медичної групи 

Теоретична підготовка. 1. Загальні принципи фізичної реабілітації. 2. Основи 

загальнооздоровчих занять. 3. Особливості оздоровчих занять при різноманітних 

відхиленнях у стані здоров’я. Нетрадиційні засоби для усунення відхилень у стані здоров’я. 

4. Основи лікувального харчування. 

Методична підготовка. 1. Методика проведення загальнооздоровчих занять. 2. 

Методика усунення окремих відхилень у стані здоров’я в процесі фізичного виховання.          

3. Особливості методики загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки при 

відхиленнях у стані здоров’я. 4. Особливості методики використання засобів фізичного 

виховання для оптимізації працездатності, профілактики стомлення, підвищення 

ефективності праці при відхиленнях у стані здоров’я. 

Фізична підготовка. Індивідуалізація практичних занять фізичним вихованням 

студентів у залежності від рівня функціональної і фізичної підготовки, характеру і 

виразності відхилення у стані здоров’я. 

Контроль. Виявлення рівня знань і умінь використання засобів фізичної культури 

для відновлення та зміцнення здоров’я. 

Для студентів навчальних груп спортивного вдосконалення 

Теоретична підготовка. 1. Загальні основи системи спортивної підготовки в 

обраному виді спорту. 2. Основи фізичної і психічної підготовки в обраному виді спорту. 3. 

Основи технічної і тактичної підготовки в обраному виді спорту. 4. Основи інтегральної 

підготовки в обраному виді спорту. 5. Правила змагань в обраному виді спорту. 

Методична підготовка. 1. Загальні положення методики підготовки в обраному 

виді спорту. 2. Методика технічної і тактичної підготовки в обраному виді спорту. 3. 

Методика інтегральної підготовки в обраному виді спорту. 4. Методика підвищення 

ефективності підготовки в обраному виді спорту. 5. Організаційні заходи до проведення 

змагань в обраному виді спорту. 
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Фізична підготовка. Фізична, психологічна, технічна, тактична, і інтегральна 

підготовка з обраного виду спорту з урахуванням статі і рівня спортивної підготовки. 

Виступ у змаганнях з обраного виду спорту. Суддівство змагань з обраного виду спорту. 

Контроль. Виявлення рівня знань і умінь, загальної фізичної і спеціально-технічної 

підготовки, необхідних в обраній спеціалізації з виду спорту. Виконання вимог і 

нормативів спортивної кваліфікації. 
 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Стадіон; ігрові майданчики; легкоатлетичний манеж; спортивні зали для занять з видів 

спеціалізацій; плавальний басейн; зал для занять зі студентами спеціальної медичної 

групи; спортивний і технічний інвентар з видів спеціалізацій; роздягальні, душові 

приміщення; навчально-наочні матеріали: плакати, таблиці, схеми. 

Сторінка курсу (персональна 

навчальна система) 

Сайт кафедри «Фізичне 

виховання» 

http://web.kpi.kharkov.ua/sport/uk 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів, які отримують студенти у основних видах навчальної діяльності з 

фізичного виховання 

1. Основна медична група 

Види навчальної діяльності Кількість заходів Бали 

Відвідування навчальних занять 1 - 32 1 - 80 

Контрольні випробування (з фізичної підготовленості; зі 

спеціалізацій з видів спорту) 

3 - 5 0 - 25 

Участь у спортивних змаганнях 
1 - 5 0 - 10 

Заохочуючи бали 

Медичний огляд студентів обов’язковий (без додаткових балів) 

2. Спеціальна медична група 

Види навчальної діяльності Кількість заходів Бали 

Відвідування навчальних занять 1 - 32 1 - 80 

Методико-практичні нормативи, підготовка реферату, 

активність на семінарах 

1 - 5 0 - 15 

Участь у організації спортивно-масових заходів 
1 - 5 0 - 10 

Заохочуючи бали 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: 

науково-практичні засади. – К.: Либідь, 2003.– 344 с.  

2 Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання: Навчальний посібник. – 

Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003. – 351 с. 

3 Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного 

самовдосконалення студентства: Видання друге, стереотипне. – К.: ІЗМН, 1999. – 

270 с. 

4 Копа В.М. Соціальна валеологія. Навчальний посібник .-Львів.: «Новий Світ-2000», 

2001. -204 с. 

5 Минець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.-Львів: Штабар, 1997.-207 

с. 

6 Раевський Р.Т. Здоров’я, здоровий і оздоровчий образ життя студентів / Р.Т. 

Раевський, С.М. Канішевський; Під заг. ред. Р.Т. Раевського. – О.: Наука и техника, 

2008. – 556 с. 



 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

7 Сергєєва Т.П. Методичні вказівки до використання фізичних вправ для профілактики 

захворювань для студентів усіх напрямків підготовки бакалаврів денної форми 

навчання-О.:ОНАХТ, 2010.-26 с. 

 

Додаткова 

8 Присяжнюк С.І. Організація і проведення практичних занять з фізичного виховання 

студентів спеціального навчального відділення в умовах природного середовища. /С.І. 

Присяжнюк, О.В. Довгич, А.В. Домашенко, Н.І. Міцкевич. - К.: НУХТ, 2005. - 49 с. 

9 Товт В.А. Фізичне виховання дорослого населення: навч. посіб. / укладачі В.А. Товт, 

Л.М. Джуган. – Ужгород: «ТОВ "РіК-У"», 2020. - 165 с. 
 

Політики навчальної дисципліни 

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємовідносин і 

доброчесності НТУ«ХПІ»»: проявляти дисциплінованість, вихованість, повагу до старших, 

чесність, відповідальність, доброзичливість. Визначати цінності, якими керуються 

учасники університетської спільноти Національного технічного університету« Харківський 

політехнічний інститут », і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 

Студент зобов'язаний відвідувати усі навчальні заняття за розкладом, не запізнюватись. 

Пройти медичний огляд, мати допуск лікаря до занять. На заняттях бути тільки у 

спортивній формі, що не стискає рухи та спортивного взуття. Забороняється самовільно 

залишати заняття. Виконувати лише ті вправи, які пропонує викладач.  

Пропущене навчальне заняття без поважної причини підлягає відпрацюванню. 

Диференційований залік проводиться за єдиною методикою наприкінці кожного 

навчального семестру у строки, встановлені навчальним планом, студенти заздалегідь 

інформується про зміст та порядок його проведення.  

Студентам, які не з'явилися на залік без поважних причин, оцінку можна виставити за 

результатами поточного контролю. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни «Фізичне виховання», http://web.kpi.kharkov.ua/sport/uk. 
 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «26» січня 2022 р. Протокол № 8 
 


